A vÉDELIrfl ARct]lATúl FEGyvEREs rnór ronszpnű
I'GISZTIKAIRBNDSZERE
Biaonsógnlitikai és Hot*édelrt kuuósok kiqontja
A Biztonságpolitikai és Honvédelmi Kutatások Központja (továbbiBHKK) által létrehozott kutatóc§oport folyamatos műhelyvitákon tár§/alta meg az anyagi-technikai biztoaítási renózer korszerűsítéséból kiindulva e5l új logisaikai rendszer alapelveit, struktúráját á múködási rendszerét. E munkaülé§€k alapját a tár5rban készített résztanulmányok képezték,továbbá sor került általáno§ feladatértelmezó, rendszerfeltáró megbesálésekre is. A program közepe táján az addig feltárt
következtetések rendszerezése és <hszerendezÁe érdekébenegrmásnak alárendelt döntési pontok alapján a legfóbb rendszerkérdésekben
közbeesó műhelyvitát folytattunk le. Ennek alapján, továbbá a tanulmányok áttekintése után es/ programc§oportl állította_össze e munkaokmányt, amit a kutatiá§t záró kiMvített munkacsoportz-tanácskozáson
hoztunk vegleges és többnyire konszenzusos formába. Ahol jelentós nézeteltérésekmaradtak fenn, ott az anyag alternatívát tüntet fel.
akban:

A következtetések

levonásánál aá vettük fi5lelembe,

veres erők logisztikni rendszerét fontossá§ rendben

-

hog

a

feg-

Akatonai-hadmúveletikövetelmények;

A rendszer külsó gazdasági kömyezete;

A múködó rendszerekre vonatkoó általános elvek

és a

A BHXK pogramcsoponjában dol8oárk Deák Pót€t, cioír Bél., K.ufmaí Játp§, xb§
L€x
Mihály, Masy8. Ltrztó, Un§ár oy!tl8, válóczy lltván
'eíró,
A mun*i6ooútot

vézen"lffi iloJ

A kuj.tálbür tözíoműk6íltek Eátty sótld6, cs.bri
IÉvíú,szq!€r zoltán, §zúcs lrt§dó
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xítdy, xrló

Pétor, Mailí Miháty, Ónodi

_

Tevékenpég társ/ára vonatkozó technológiai fo|yamatok deter-

minálják.

Ezeket atényezőket a végtanulmány fejezeteiben közelítettük meg,
a következtetések és ajánlások zöme ezekMl sármazik.

Külön üzsgáltuk a történeti, a küföldi modelleket és a jelenlegi
rendszer jellemz6it, ezeket a tapasztalatokat nem értelmeztük mecha_
nikusan, hanem az új rendszer szempontjából vettük firyelembe.
Alapvető következtetésünk volt azonban, hory az elmúlt években

az anyagltechnikai (egésxégügri) biztosítási rend§zeí teljes egázének,
halmazának konzerűsítése helyett annak e5r hibás és formális alapkövetkeztetés alapján való deformálása történt meg. Az inteEáció, mint

prekoncepció érvényesült á ennek alapján minden konzerűsítési törekvés ennek jegyében került elóvezetésre. Kivételt képez a repülő műszaki-anyagi biztosítás rendszere, ahol a repülésbiztonság fenntartásának
szigorú követelményei és a folyamatos technikai fejlesztés során a rendszerbe bekerült mind bonyolultabb repülótechnikai eszköók miatt a múszaki-anyagi biztosítás állandó, élirányos korszerűsítése tapasztalható
az elmúlt évtizedekben. Ezen a területen az integráció alapvető elve min_
dig az volt, hory az integrált technikai (műszaki-anyagi) szolgálathoz tartozzanak mindazon múszaki-anyagi szalszolgálatok, amelyek a fó harci
technikához (a repülótechnikához) kapcsolódna\ ennek állapotát, alkalmazrását, s ezen keresztül a repülés bizton§ágát befolyá§oüák. A többi
területen az alaplogika az volt, hogl a logisztikai rendszeren belül megvalósuló összes folyamatban általános és na5sámú a közös elem, a manipuláció, hogl az anyago§ §zolgáltatások konvergálnak és szervezetitechnológiai összevonásuk "gazdaságos", azaz létszám_, eszköz-, eletgiaés költségmegtakadtást eredményez Az eges folyamatok természetes
elemzése háttérbe szorult, a különö§ és sajátos vonások helyett az általánosak kerültek vizsgálatra. Az eglas folyamatok eltérő jellege és specifikumai miatt cs ak az eges ágazatcsoportokon belüli szervezési eljárások voltak sikeresek, teljességébenaz integráció helyett összeadrások valósultak meg, íry szükséges szervezetek is csorbultak és szakmailag keverten jöttek létre. Egyes ágazatokat kihagltak az integrációból, másokat
eróitetett módon beolva§ztottak i§Ipárhuzamosan, ryakorta egzi§ztenciális szempontok miatt logikátlan szÉEzewezÁ intézlredéxek is napvilágot láttak. Ugranakkor nern került sor es/es irányító-fonáseloszió-ad-
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mini§ztratív-tervező funkciók eryöntetú kiemeléséreés rendszeren kí_
vúli (xszevonására.

A be nem fejezett kísérletekelsósorban azon buktak meg, hory a
píaktikum és a realitás nem fogadta be a minden áron való összevonás
prekonc€pcióját, azonban nem volt kialakult indokrendszere, a megvalósításnak nem volt stratégiája, jelentós résnik szubjektív gondolatokból
fakadt va5r divatokat kívánt másolni. Az ún. integráció alapgondolata az
eryes ágazatcsoportokban jelentkezó bizonyos átfedések kikiisxikilése
volt. Bebizonyosodott, ho§/ ezek ezcn az úton nem kriszöbölhetók ki,
ezek kiiktatására nem e5néges parancsnokág alá kell vonni a különböó
karakterüknél fogva 5lakran élesen elütó rendszereket, hanem a valóban közösnek mutatkoó folyamatokat azokból ki ke|l emelni, hangsúlyozottan (ha nem zavarja az e5res tevékenységek autonomiáját) é§ kü_
lön kell szervezni, mert az integrációs ingerek nem jelentkezhetnek §zervezési alapelvként, ezeken a látsólagos praktikumokat a §zervezet nem
fogadja be.

Az is bebizonyosodott, hos/

jelenlegi anyagi-technikai össz€vont
sz€rvezet nem önmagában ért el lét§zámmegtakadtást, hanem az a hadsereg általános létsámcs<ikkentésének és bizonyos átfedő általános
struktúrák kiiktatásának (háttér-intézmények) következménye.
a

Ezért a kutatócsoport elutasította a mindenáron való integráció előfeltevését. A különbözó anyagi_technikai és humán támogatási rend_
§zerek (ágazatcsoportok) integratívösszevonásanem szerepel következtetéseink köótt mint élkitűás, mint szervezési elv, az egye§ tagozatok
szerint a kooperatív vary koordinatívszervekben történő összevonás különkizó. Az összes folyamatokat megkísérelte újraelemezni. Csak kivételes esetekben vettük fi5lelembe meglevő struktúrákat.

I.FoGALMI xÉnoÉsrr
l.i Általános megállapításunk volt, hogy a vixgált és értelmezett
rendszer hazai elnevezáére alkalmas kifejezés nem található, de nem is
szükéges, a kutatócsoport csak abban tudott megeg/ezni, ho5l a jelenlec, ATB (plusz egészségü§/, pluz közlekedés) eg szűkebben vett lo_
gisztikai rendszer.
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A Maryar Honvédség loglsáikai rendszere azonban csak a teljes
haderórendszer, tehát a Honvéd§ég folyamatos míkiklé§énekbiztosítására hivatott, az ehhez szükséges feltételek folyamatos fenntartására
hivatott, ezen belül is alapvetően a materiális feltételeket illetően. Ezek
bizto§ítása, illetve fenntartása négl szuver€n ágazalcsoportban valósul
meg, amelyek elnevezáében a ha5rományokat, etimológiai tényezóket
és a strukturálás szempontjait fipelembe véve ajánlható:
2./

a.) anyagi biztosítás;

b.) technikai biztosítrás;
c.) egésxégüryi biaosítás és

d.) repülő műszaki-anyagi szolgálat kifejezÁ.
3.i A Maryar Honvédség műkfiésétmrás alrendszerek is biztosítják,
közlekedési, személyi, eszmei, humán, pénzügri, közigazgatási vonatkozósban. Az ilyen tevékenpéget végző más rendszerekkel, intézményekkel eryütt |étezik az MH informális, tehát szervezetileg nem külön
kifejezett támogató rendszere, amelyeknek eryüttes objektuma a Maryar Honvédség e g&ze. Ezek az alrendszerek a célokat tekintve azzal a
közös jellemzővel is rendelkeznek, hos/ e§úttesen a honvédség (hadiállapotban a fegyveres erők) rnűködését biztosító rendszerét képezik,
ezért minden szinten elképzelhetó felügyeletük közös volta.
4./ A műkiidés feltéíeleitfolyrnatosan blztosító rendszer mellett
igen jelentősek a feltételek és infrastruktúra létrehozására és folyamatos

innovációjára irányuló folyamatok és azokat hordozó rend§zerek; §tíuktúrák. Ezek forrásigényesek, költségvetésfüggőelq politikai döntések
termékei, ezért részben kormányzati kompetenciákat igényelnek. Ezért
a kutatás-fejlesztés, a beruházások, a költségvetési mechanizmusok csak
részben tartoznak a Magyar Honvédség belső rendszerébe.
5./ A szűkebb értelemben vett logisztikai elemek, rendszerek és intéanények,valamint a 3./ és 4./ pontban felsoroltak eryüttesen képezik
a honvédelem széles és elü értelemben vett logisztikai rendszerét, részben katonai, részben "civil" bázison. Ilyen értelemben megengedhető a
nyugati terminológia használata, miután az általa jelölt fogalom viszonylag újnak tekinthetó é§ nemzetközi.
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n.

ÁLTilÁNos KóVETKEZTETÉSEK

6./ Doktrinális elvek és a polgári-katonai termékek e5ne jellemzóbb
konvergenciája miatt a HonvédségMkeidóben és hadiállapotban való
logisztikai biztosítása valamennf ágazatcsoportban közös strukturális és
múködési alapokon valósul meg.

Mindez lehetóvé teszi, hogr a Mkében létező szewezrtt állomány
bizonyos hányada hadiállapotban i§ azonos leglen, csupán állománykategóriája változik meg. A mozgóítrást személyi tekintetben ú5l kell tet_
vezni, ho5l a foglalLoztatott polgári állomány alapvetően tartalékos ál_
lományban várakozzon és az elvonuló szervezetbez leryen lebiaosíWa.
Ezt bizonyos kategóriákban nóke is értelmezni kell, ennek elófeltétele
a vállalás.

A kérdésnekkülönös fontosságot ad, hory a doktrínaváltás követkeaében a hadi és a békemodell sok azonosságot mutat. Avédelmi doktdna feltételezi, hogl a fegrueres Lüzdelem azorszáEterületén kerül megvívásra, és a csapatok békeelHtása is a területi elv alapján történik. A
vi§§zatartó és koníliktuskezeló feladatait az MH általában eredeti csoportosításban és rninimális kiegészítésbenhajtja végrq a diszlokáció vál_
tozása nem igényli a fonrások megvráltoztatiá§át §em. A kialakított terüle_
ti-körzeti rendszer biztosítbatja a békestruktúraoptimális kialakulrását,
a rugalmas alkalmazkodási képességet.Ez indokolttá teszi azt a következtetést, hogl a kidolgozandó logisztikai rendszerben a békeellátás
rendjét kell elóbb kialaKtani, és ebból kell fe|építenia hábonis renózert.
Ez azonban nem jelenti e§értelmúen azt, ho5l a békeellátás rendszerének lenne mindenütt és minden vezetési szinten prioritása. El kell
kerülni a sablonokat, ahol a békeellátás rendszere ezt lehetóvé teszi, é§zszerű ennek megha5úsa, ha nem, akkor a háborrús ellátási rendnek kell
prioritást adni.
7./ A szűkebb értelemben vett logisztikai (továbbiakban: logisáikai)
rendszert alapvetóen a területi elv prioritása kell jellemez"e. Ezt a prioritást doktrinális t ényeók, szewezcti jellemzók, a hazai gazdaság és infra§truktúra helyzete, katonaföldrajzi viszonyok egyaránt indokolják. A
terúleti elv racionalitása és kölbégkíméló volta eglértelnrú, miután a lo_
gisztika kommunikációs rendszer, a térbeü mozgrások csökkentáse alapvetóen kritérium.

ló

A logisztikai rendszer struktúráját és müködési mechanizmusát a
tagozatok minimalizálása kell jellernezze. A jelenlegi rendszer ebből a
szempontból túldimenzionált. A struktúra, az irányítási szintek, az elosztómechanizmusok, a finanszírozás szempontjából a tagozatok radikáli§
visszafogására kell törekedni, építeni. EZt indokolják doktrinális tényezók, a területi szervezái elv maga, a források decentralizált volta stb.
8./

m. FüGGóLBGES FELoszTÁs,

ÁG,lz.ltorq

ÁcezlrcsopoRToK szoLGÁLAToK

Múködésbiztosító reálfolyamatként (és a tagozatok egl résánek szervezeti erységkéntis) lehet kezelni az ellátási,sznlgálíatásl fe
lyamatokst, amelyek anyag-áruforgalmi jellegúek, magukba foglalják az
anyagok szállítását az ellátásban önállóan felhasználandó anyagoka vonaikóáan. Ebben a tekintptben ettól a folyamattól nem idegen a közvetlen ingatlanüzemeltetés, ingatlanfenntartás, a berendezési tárryak
köre, az általános hadfelszerelés, belértve az egyéni védőeszköztjket
9./ a. /

stb.
Ilyen szempontból tehát általában támogató és működésbiztosító re-

álfolyamatként (és a tagozatok ery részében szervezeti epségként is)
lehet kezelni az ellátási folyamatokat, melyek anyag-áruforgalmi jellegúe§ az ellátrásban önállóan feihasználandó anyagokra vonatkoznakkezelőszemélyzet által
javításával,
folyamatos
územeltetett technikát az üzembentartásával,
karbantartásával, beüzsgálásával, gnűjtésevel, rendszerbe állítrásával és
rendszerMl való kivonásával kapcsolatos feladatokat, beleértve a hely_
vá|toztatást, vontatá§t.
b./ Reálfolyamatnak tekinthetjük az önálló,

Uryancsak múködésbiztosító reálfolyamatnak tekintjük a betegelq sebesüttek, más módon sérültek gógítísával, az ehhez kapóotódó
szakanyaellátással, a kártényezók és jáwányok megelőzésevel, a glógításhoz kötódó kiürítéssel, szállítással és rehabilitációkkal és közegésxégügli felü5relettel kapcsolatos feladatcsoportot.
c./

d./ A közgaziasági éítelemben vett berubrázráson belül az ingatlanoh
méghozaíbármety élúingatlanok beruházás természetű építésevelkapcsolatban az az álláspont alakutt ki, hogt ezek a Maryar Honvéóég szá-
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mára hadrenden kívülról érkeznek, nem közvetlenül működést, hanem
annak kondícióit biztosító téryezÁk, a tárca vonatkozásában költségfinanszírozási, követelmény-megfogalmaá és beruházásszervező feladatként vannakjelen, ezért a honvédség szűkebb értelemben vett logisztikai
rendszerén Kvül eső kormányzati felelósségú, alapvetóen szervezésí folyamat.
e./ A katonai közlekedést önmagát részben beruházási, építésife|adatként, részben szerveási folyamatként üzsgáltuk A közlekedés feltételbiztosító, koordináló tevéken},§ég, ezéíte§éítelmí]en nem reálfolyamatnalq hanem vezerkari felelósségnek tekintettük, amelyből az ellátÓ-ljüítő sállítrások az adott ágazatcsoportok reálfolyamataiban valósulnak meg.

f./

A költségvetési-pénzüryi folyamat

részben önálló támogatási

rendszer, kiadiásai nem esupán anyagi természetűek, nem hierarchikus,
nem képez erységes függóleges ellátási folyamatot, önmagában is integráló elem, mindenütt jelen van és kontrollfeladatai nélkülözhetetlenek.
Ezert a pénzüryi folyamat költségvetéstewezési, finanszírozó, adatszolgáltató, revíziós jellegű. Feltételezhetően egne bővül közgazdasági jellege, a költségvetá végrehajtásában üselt felelőssége, ezért önálló, irány'tó-végrehajtó folyamatnak tekintettük, amely csak a széles értelemben vett logisztikai rendszer része. Iftiltségtervez&i szerepe technikai
jellegű, annak politikai döntéselemei kormáry,szinten jelentkeznek.
g./ A haditechnikai kutatás-fejlesztést intellektuá|is folyamatnak értékeltük, amelyet a honvédség,mint rendszer, katonai követelmén}paraméterei alapján a kormányzat működtet.

h./ Bizonyos sajátosságok rniatt (a repülések műszaki biztonságának
fenntartrásával kapcsolatos szigorú műszaki-anyagi követelmények, a repülótechnika nagÉokúbonyolultsága, az üz€mbentartás magas szakmai
és technológiai követelményei, a repüló mérnök-műszaki állomány kiemelt szerepe a repülőgép_ és helikoptervezetó ál|omány műszaki, ae-

rodinamikai és légi üzemeltetési képzésében)a munkacsoport úry látja,
hogl a repülő rnűszaki-anyagi biztosítás önál|ó reálfolyamat, amelynek
tevékenysége meghatátozó és kiemelt fontosságú a repülőkiképzésben
és ezért nem választható el az alkalmaá repüló haderönemi sz€rvezettól.
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Ezért a csoport azt javasolja, hogl a reálfolyamatként elemzett múködtetőrendszerek (szűkebb értelemben vett logi§ztika) és a feltéíelbiztosító területek (kutatásfejlesztés, beruházás, költségyetés-tewezés, személyi biztosítás) szewezetileg különüljenek el, ezek irányításában az erység csupán a legfelsőbb kormányzati kategoriában érvényesüljön, a hon,
védelml minlszter közvetlenül befolyásolja a feltételt biztosító rendszereket és forrásbiztosításon keresztül, áttételes€n a működtetó rendszereket. A két alrendszer-csoport közrrtti belső koordináció, a költségvetési, beruházrási, fejtesztési igény megfogalmaaása, illewe mindehhez
a műkOdtetó rendszerek norrnatív igénye és felhasználási jelentése ve,
zér}arl kompetencia.
Azt javasoljuk, hog az anyagi, technikai és egészségü5d-rendszerfolyamatok szakmai szuverenitrásukat órizzék meg, és tevékenységük
vezérkari-törzskari koordinációban leryen összehangolva.
10./

11./ Azt javasoljuk, hogl uglancsak vezerkari irányítás alatt, a múködtető rendszerek koordinálásáért felelós szervezet szakirányítási körében olyan beszenési-ellátísl hivatal Jö!ön létrc, amel|nek finanszírozása központi pénzüryi fonásokból valósul meg, gazdaságpolitikai irányítását a HM ryakorolja, hivatalként működik, közvetlenű szerzi be a
központilag beszerzendó anyagi állóeszközöket, az alsóbb szférákban
beszerzáre-forya§ztásía vonatkozó eszköóket pedig áttételesen finanszíroz.za. Ebbe a hivatalba integrálódnak a jelenlegi ágazati ellát6köz,
pontok is.

12l Indokoltnak és elképzelhetónek tartjulg hogy a koordináció az
ágazatcsoportok köótt valamilyen törxkari szervezeti formában, a honvédségihierarchia több szintjén megvalósuljék Az általános és katonai
felüryeletet azonban el tudjuk képzelni más támogaó szervezetekkel
közösen is. Felvetódött, hogt a parancsnok (parancsnokok) helyettese
képes katonai (és nem szakmai) vonatkoaásban felüglelni nem csupán a
három (né5l) múködtetó folyamatot, hanem a kibbi szolgáltatást is. Alóbb szinteken ez a felüryelet eryben koordináció-ellátrásra is vállalkozhat.
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IV.TAGOZATI RENDSZER
13./ A kutatócsopoít által javasolt íendszerben a fótagozatot a területhez kötött körzet képezi, amely magában foglalja a régi értelemben
vett központot is és jellege hadműveleti. Abban a felfográsban a katonai
körzet, illetve keíület parancsnolrságának és egles részeinek hadtestté
való átalakulása mellékes, a logisztikai bázist továbbra is az alapvetően
stacioner körzet, kerület, objektumrendszer biztosítja. Megfeleló diszlokáció esetén a szülrségleti he$ól a vontatlás, szátlítás távolsága, a csapat
és objektum köátt maximum 50 km lehet. A körzeti (kerületi) logisztikai
rendszer az esetlegesen elmozduló hadtestkötelékeket nem kíséri,je_
lentős elmozdulrás esetén amk a má§ik béfogadó kórzet bázisrendszerének biztosítási körébe kerülnek és esetlegesen kapacitás-áthelyezés történik meg.

Ebben

a

felfogásban

a

kéttagozat_íendszer tükröződik, uryanis

a

ré-

gi értelemben vett "felső szintű" tagozat, külön központ nem helyezhetó

el.

14.1 Ez a tőtagozat es/ben a honvédség fóforrása is. I1gy tűnik, a
javító-, egészségüryi és anyagi kapacitások, készletek domináns részétis
a körzetben célszerű szervezni, hozzávetőleg mintery50 %-os arányban.
Arról megoszlott a kutatók véleménye, hory a központil agbeszr;r7elt,
kifejezetten hadi-, katonai termékek kivételével, békében és háborúban
a beszerzes koordinációja, finanszírozása is itt zajoljék le, ezert közep
szintű adminisztráció is történjék va5r a finanszírozást azokra a javítóanyagokra, anyagokra, egészségüryi berendezésekre, amelyek e tagozatok részéreminte5r helyszínen va5l közvetlenül kerülnek beszerÁste,
az eííea célra szervezett beszerzési-ellátási hivatal rendezze. A beszerzések kö|tségvetési fedezetét persze abban az esetben is a hivatal biztosítja, ha a kie§lenlítés, a beszerzés magánál a raktárnál, javítómúhelynél

vary kórháznál történik

l5.1 Atagozattendszer kialaktásánál tehát a területi elv érvényesüIne és ezt geográíiai tényeók is alátámasztják. Azeges körzetek, kerületek köátt az ellátó-javító, egésxégüryi objektumok elosztása, diszlokációja, újak megtervezése történhet ú$l, ho§/ az országos térarányokat
is figlelembe vehessék; vagy úp, hory az egles katonai kerületek, belső
gmgráfiai tényezőihez alkalmazkodjék (pl.: átszelő folyók stb.) vag5l kez-
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detben és átmeneti helyzetben
venni.

a

meglévó infrastruktúrát kell firyelembe

Az országosan is arányos hálózat, tehát a területileg szervezett hadtáp í5r magában foglaUa a katonai kerületek lehetóleg veryes raktárait,
javítóbázi§ait, egészségügyi intézményeit, oda szerveződnek a mozgósított forrá§oh és a későbbi kászletmanóver szempontjából figyelembe vehetók a katonai keriiletben lévó laktanyá\ akár elhaglásra kerülnek,
akár nem, uryanis ezekben kapacitásokat |ehet felhalmozni.
A körzeíi etv a kifejezett szak-, speciális anyagolq szolgáltatások, nevezete§en a íepüló múszaki anyagellátá§ kivételével, haderónemt6l íüg,
getleu, ezért a szárazfóldi csapatokkal megegrezí szolgáltatásoknt uíe,

lás alapján biztosí§a.

Hangsúlyozni kell, ho5l e rendszer infrastruktúrája jelentős részben
adott, a teljességet azonban csak perspektívában lehet elérni.
16.1

Az egész országot magába foglaIó,

de vezetes szempontjából

ka-

tonai körzeti elvre épült területi tagozat lényegében összeolvad a szol_
gáltató hátonzággal. Uryanis, ha a nemzetgazdaság hadműveleti tevékenységet biztosító hátország, akkor produktumaival treleillik a területi
elvbe, az egles források mozgósítás vary háboní esetén közvetlenül a
körzeti objektumokat szolgálják ki.
17./ Felfogásunk szerint e fótagozatban a béke- és háborús rendszer
§truktúíája, telepítése közel azonos. A körzet mozgósítással vary anélkül
történő kapacitá§növelése törvényileg elrendelt sajátos állapotokban elsősorban a helyi, polgári objektumok bekapcsolása útján történik (kór-

házak, kenyérryárak, pékségek,diszkont lerakatok, üzemcsarnokok,
szewizhá|őzat, üzemanyagkészletek), illefue a laktanyákban decentralizált kapacitások mozgósításra való személyi feltöltése után is megvalósulhat, Ebben az esetben a polgári bázisok személyzete továbbra is honvédelmi kötelezettség alapján tevékenykedő polgáriakból áll - katonai
vezetés alárendehe -, s elképzelhetó a laktanyai kapacitások feltöltése
tartalékos állománnyal. Ez a hel5zet azt követeli, hogl a katonai körzetek, kerületek parancsnokságán kifejezetten anyagtervező mozgósítási
apparátus leglen, amely va5l a katonai körzet, kerület anyagi-technikai
mozgosítási részlege, va5t a mozgósítási osztály, alosztály
§zerv€z€tének
anyagi-technikai eleme.
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18./ Ismét hangsúlyozni kell, hog ez az elgondolás aa eredmérryezi,
ho§/ §z€rvezett tagozatot képező központi bázisokra nincs szükség, Ez
alól kivétel néhány speciális, mondhatni elit szolgálat vary szolgáltatás,
amelynek mértékenem igény|i a 3 vag/ 4 bázist, illewe taítósan va§I
átmenetileg olyan szolgáltatá§ok, ahol e5lelóre nincs meg az anyagi és
infrastruktúrális lehetőség körzeti külön bázisok létrehozásfua. Eze,k a
szolgáltató objektumok azonban ebben az esetben is területi elven szer_
vezódó hadtápelemként működnek, adminisztratív irányí,trásuk (minimális katonai vezetésük) utalható az illetékes körzethez, a diszpozíciók érkezhetnek a beszerzési-ellátási hivatalból va5l a körzetból.

Sqiátos, specifikus 8 repü|ó 8ny8gi-nűszaki smtgá|st helyzete.

A

tervezés, beszerzés, ellátás, felhasznáIrás gazdasági (anyagi bizto-

sítrási) folyamatokat minden vezetési szinten össze kell kapcsolni a

repülő
műszaki biztosítrással. A tapasztalatok szerint a repülábiztonság fenntartásával kapcsolatos követelmények feltétlen kielégítéseés a magas
kóltségkihatások miatt bármilyen repülőtechnikai kérdésvizsgálatakor
az elsó pillanattól kezdve fi5relembe kell venni a repüló anyagi biztosítrás
kihatrásait és fordítva ú5lszintén. Tehát a repülő műszaki és gazdasági
tevékenységvégrehajtrását komplex e5ségben kell biztosítani.

A repülő

szakanyagok rendkívül magas beszerzési áta, a tárolással,
átkonzerválásokkal kapcsolatos szigorú és költséges technológiai előírások miatt a minimálisra kell csökkenteni a repülő anyagi készletezési és
ellátási lépcsók számát.

Alapvetóen a fentiekMl, s a kis utánszállítrási távolságokból kiindul_
va, meg kell hagmi a kétlépcsős ellátási rendszert, amely a felső szintú

repüló műszaki-anyagi szerv alárendeltségében lévő központi repülőanyagellátó bázisMl és a repülóalakulatok ellátó szolgálataiMl (raktára-

iMD áll.

Eges szakértók szerint

a technikai eszközök kialakított többtagozato§ technikai karbantartási, beüagáIrási békerendszere ennek a
felfogiásnak nem felel meg. A javítóh álízatníltehát fenn kellene tartani
a aászlóalj, dandár, hadte§t, hadseíeg, központ min6ségi taEozatait.Ez?e,l
szemben a csoport szakértőinek másikr€sze ú5r vélekedett, hos/ a többtagozatos javító-karbantartó-bevizsgáló rendszer nern kell kifejeződjék
struktúrális formában, hanem a szolgáltatiásokat kell összevonni a kato_
19./
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nai kerületek bázisain és a laktanyákban, hogl egyes jaűtó technikai objektumok több kiszolgálási folyamatot tudjanak végezni.

Ebben a felfográsban a logisztikai, illetve hadtáprendszeren kíviiLl
esó polgári szállítók, ipar, védelmi ipar, gyári nag|avítás, szakkórházak
eryes objektumai szervezetileg kívül esnek a logisztikai rendszeren, földrajzi, területi vonatkozásban azonban az e5/es kerületekhez, közelség
alapján bozzár endeződnek, állandó partnerekké válnak.
20./

21.1 Az ágazati ellátó központok a fentiek miatt rendszeridegenek.
Ezek elhelyezése a beszerási-ellátási hivatal és a katonai körzetek között rendkívül nehézkes. Ha egles szolgálatok a Maryar Honvédség egésát illető hivatalt kívánnak fenntartani, és ez esetleg indokolt (ezt a szakértók elképzelhetetlennek tartják), ez a kislétszámú hivatal valamelfk
körz€tben települő szaklaktárra szervezhető, s ilyen esetben ez az objektum kiemelt szeíepet tölt be, szakmailag közvetlen ös§zekötteté§ben
van irányító szervezetével. Repülő vonatkozásban az ágazati ellátóközpont egyes szakértők szerint, haderőnemi szervezetként indokolt, de a
beszerzá-ellátási hivataltó| való gazdasági függésben, fóleg raktárként,

Ebben a felfogásban a szolgáltatások (anyagok, javítás, ryóryítás) körzetek közötti elosztása eryben átcsoportosítást, átirányítást is jelenthet é§ nem csupán disztribúciót. Az átcsoportosítás hadiállapotra,
va5l vis maiorra lehet jellemzó. Miután javaslatunk szerint központilag
tárolt és csak központilag elosztásra rendelt készletek nincsenek, az ilyen
átcsoportosítás ery felső szintű koordinációs szerv (vezérkar) döntéselőkészítésealapján történő rendelkezés szerint bonyolódik, és a nem irányba esó körzetekMl az exponált irányba történik. Háborús hellzetben ez
a kapacitás-áthelyeás anyagi-technikai mozgatő, szállító, lehéz szállítő,
vasúti, légi szállítást igényelhet. Ezek a kapacitrások "M" esetén állnak fel,
kifejezetten katonai jellegük másodlagos, és élszerű, ha szervezetileg a
katonai körzetek állományába kerülnek, mert íry képesek a szolgáltatások körzeten belüli, illetve más körzet felé mozgatására i§.
22,1

V. A

TECHNIKAI BIZTOSÍTÁS SAJÁTOS XÉnnÉSU

23./ A munkacsoport tevékenysége során nem sikerült határozott
álláspontot kialakítani abban a vonatkoásban, hory a haditechnikai eszköók, mint komplettek, euátá§i (tehát elosztási, rendszeresítési, felosz-
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tási, sámviteli) kö te.lezsttsége az alkalmaá (fe5ruernem) vagy technikai
bizto§Ító §zervezetek felol&sége-e. Nem vonatkozik természetesen ez a
disputa a §peciális jaűtóanyagokra é§ tartalék-alkatrészeke, amelyeknek alkalmaója a technikai biztosít ási ágazat * szervezet. Ezek a tarta_
lék-alkatrészek, szélesebb értelemben vett sr.etszámzat, általános szab-

ványosított, számos berendezés által eglségesen használt szerkezetek,
huzalolg rögzító eszközik, tömíté§eh csavarok, továbbá az izemeltető
energia, esetleg az iJ;zemanyag

Nem dőlt el az a kérdés,hogl magának a haditechnikai eszköznek
(löve5 rádió-távbeszélő készülékek,relék, lokátorok, rakéták, mriszaki
berendezések stb.) kiutalása, nllvántartása a vezétkat és a beszerzési
hivata! diszpozíciója alapján az alkalmaá fegrememé, vary a technikai
ágazatcsoporté leryen.
4./ A technikai biztosítás belsó ágazati tagoltságának lehetóségeit
illetóen két szervezeti felfogást tükröó, de technológiai-szakmai variáció vetódött fel.

Áz egik váItozat szerint a technikni biztosítási ágazatcsoport feloszt-

ható:

mechanikai berendezések;

elelíronikai-híradástechnikai berendezáek;

-

repüló;
eryéb.

Á másik felfogás uerint

-

a belsó felosads lehet:

fe5verzet;
járművek;

híradástechnikaelektronika;
repüló.

Az elxí felosaás alapvetóen szakmastruktúrához igazodik, ennek
megfelelóen felsó és közép szinten a szolgáltató erysegek @elértve a
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javírtá§t), alsóbb szinten a szolgáltató egségeken belüli alegségek,
izakember és berendezés vonatkozásában esz€rint tagozódnának. Amá,
sodik megoldás felha§ználói vonatkozásban jelentkezik, de lényegében
mind a kettóben a híradástechnika és elektronika szerepe megfelelő
önálló szervezeti formában jelenik meg.

§ári

25./

Eslöntetű volt

a

vélemény, hogl a repüló-műszaki anyagi szol-

gálat, amel}nek tartalma alapvetően még az anyagi biztosításban

nitai

i§

tech_

jetteg,ü, és amelynek tevékenpégébenmeghatáíozó a repülésbiz-

tonság kcivetelményq önálló ágazatcsoport és minden vonatkozásban a
felsó izintú rendelkezési szintje a haderónem. Uryanakkot a szakértők
e§letértettek abban, hogy a sáradöldi haderónemnek és a repülóJégváelmi haderónemnek más vonakozásban nincs logisztikai kompetenciája, ezért haderőnemi tagozat még irányítási szinten sem létezik-

Yalószínűsíthetó, hogl a repülők anyagi-technikai és egészségüryi
hálózata központi elemekre épül, s í§/ a két tagozat központi objektum_
repülőtér relációban nyilvánul meg. A jelenleg sárazföldiekhez szervezett fepülónemeket abban a vonatkozásban va§l utalni kell, vagJ e^ a
logisztikai probléma is indokolja a teljes légieró önálló, külön haderőnemként történó elfogadásáL

Mindebból az következik, hogl a repüló-anyagi-technikai-egészségúgibiztosítás ú5nálván teljesen megeryezik a béke és háborús ellátási rendszerben, amit az is bizonyít, hogr a békeidőszakban jelentkezó
biztosítási feladatok szelesebbeh mennyiségileg többek, bonyolultabbak Uryanakkor a békeellátá§ rendszerét háborrús idószakban természetesen mozgósított elemekkel ki kell egészíteni.

VI.TAOOZATOK
27,1

Az

ideiglenes csoportosítások (határközelben több kötelék

összevonása, kata§ztrófamunka §tb.) szintén nem igényelnek tagozatot,
legfeljebb ideigIenes koordináló szervet, forrásként a körzet bázisai szol-

gálnak

28.i A vi;ngálat során többszirtisen felvetődótt, ho§l szüIrséges-e az
e5les tagozatok srcrveádésénélminden formában alkalmazkodni a katonai vezetés hierarchiájához? A szakértők válasza az volt, hogy - a had-

?5

erónemek kivételével- a vezetés valamennf szintjén jelen kell leryen a
logisaikai biztosítiásért felelós organiáció, tagozati bázisrendszerre ü§zont nincs szülség mindenütt. Igr a csoport döntő többsége úry véli,
katonai körzettól függetlenedő, onnan elvonuló hadtest tagozat szülségtelen.
29./ A szakértők ú§l értékelték,hory a végpontokon, tehát a végső,
illetve alacsony kategóriájú kiszolgálást végrehajtó ta gozatná|, zászlóatjnál, alerységnél, repilőtéten a következő biaosítósi fotyamatok mennek

végbe:

_

kiosztás;

feldolgozás (hevederezés, összeszerelés, keverés, főzés);
betóltés,bemálházás,felmálházás;
szervíz- és hibaelhárító javítá§ (kisjavítás);
elsősegély, a haícteíületról való kivonás, osztályzás;ideiglenes
mentóállomás.

Ezek csak hábonúban jelentkező íeladatok és egyértelműen katonai
típusúa\ezért szervezeti megoldásként két lehetóség van, az eryi\ hogl
- repülőtér kivételével - alegrségbe tartozó szeíyezetek csak "M" had_
rendben állnak fel, békébenesetleg egy "főszolgálaWezető", a törxfőnök
beosztottjaként admini§ztratív kötelezettségekkel van jelen. Ez a javasolt megoldás.

A másik lehetóség, hogy a dandár_ezred tagozat valamennf ágazatcsoportban osztódóan épül fel, 'M" esetén a szervez etek eg tésze zászlóaljhoz kerül átalárendelésre, lslázi a zászlóalj a dandár rovására megerósMik az átépítő szervezettel, s lényegébena dand fu tagozatvégrebajtó-feldolgoá csápját képezi. Mindkét eset békében mentesíti ezeket az
ale5lségeket az anyagi_technikai, egészségüryi bizto§ítá§i funkcióktó|,
Gyakorlatok eset én a daldár "uolgáltató bózb" biztosítja a szolgáltatást.
A repülőtér megvalósítja u§/an a vegkiszolgálás tennivalóit, itt azonban
békében-hábonúban az egósz végrehajtó szféra összefonódik, tehát eglség-magasabbegnég jellegű tagozatról van szó.
Ebben a felfogásban az ate5rség-s zisztémát az jel|emzi. hogy készleteit, szolgáltatásait felülról kapja, mint mondottuk, katonaszemé|lzetet

igényel, a tennivalók jelentós része ugyanis harci körülmények között
mery végbe, ilyen jellegű szewezést igényel, az e§/es szolgáltatő ágazatok önállóan jelennek meg, elsósorban részleg, illewe a|egységparancsnoki funkciókban, tiszthelyette§i felkészültség igényeltetik, az egészségüryi szolgáltatás orvost igényel, a technikai jaűtószolgáltatás integrált, múmesteri szintú, de politechnikai képzettséget követel, még eryszer hangsúlyozzuk: békébennem múködk

A magasabberység, e§ség (dandár, ezted) tagozati jellege háborű helrzetben áteresztóvé válik Iényegében összeköt a fonás (kör30./

zet) és a felhasználó, technikai értelemben, a jaűtó és 'elrontó" között.
E tagozat múködési körzete védelemben na5l területen mery végbe, szélességében, mélységben tagoádhat, tehát o§ztható szervezetre van szüksége.

Ha ezt a felfogást érvényesíljűk,két lehetőség között lehet válasz_
tani. Ha a tagozat valóban áteresztő, tehát oda- és továbbvontató, vételező és elóreszállító, akkor a mozgékony vontató, teher-, személy- és sérültszállító-kapacitás jelentós részet itt kell mozgósítás útján létrehozni.
A másik megoldás, hog5l a sállító-, vételezókapacitás csak a készletek
felemelésére szolgál, és a szabad, kifejezetten mozgékony kapacitások a
körzetben leryenek összevonva és létrehozva. Ez utóbbi esetben a mozgósítási helyek a katonai körzeti raktárak, illetve vegles raktárak mellett
vannak Ez utóbbi mellett szól az is, ho5r a körzetek közótti átcsopoítosítrás - amely hangulati asemények során jellemző lehet - íry oldható meg.
Megfeleló mennyiségrű mozgosítható vontatósállítás-kapacitiás esetén érvényesíthető a kettő kombinációja.

A dandár, magasabbegnég, e§§ég tagozaton a modern infrastruktúra, a sáles irányban való működés csak részben követel terepjárási

képességet.Célszerű, ha a békében is rendszere§ített eszköaik teíepjáróak, de a bevonultatottaknál nem jelentkezik ez a követelrnény.

A dandár végrehajtó tagozatban

technikai biztosítrás múködtetéséhez mérnök képzettségűtiszt szükséges, melynek felsó szintű szakirányú
képzettsége az alaptechnikához igazodik, és helyettese a má§ik technikai ágazatból kerül ki.
a

n

Ebben a tagozatban békében-hábonúban komplex, a stacionáris bázistól elmozdulni tudó javí,tómúhely- és vontatókapacitás, karakterét tekintve "brigád" szülséges, amelyben fegyvermesterek, rádióműszerészek, elektronikai rnrűszerésze\ gépjárműszerelók stb. vannak, akik eryben e5mrás segédmunkásai. A békében való tevékenpégük polgári jellegú, azonban Kvánatos "M" esetén saját lebiztosításulc

EbMl

az következik, hory eg5é9 dandár, magasabbeg5nég tagobékében-háborúban
technikai fónöl anyagi fónök és egészzatban
ségügi fónök sziikséges, aki ágazati §zakemb€reket, tiszthelyetteseket
és polgáriakat irányít.

A munkacsoport véleményeaz, hogl a végrehajtó repülőalakulatoknál indokolatlan, sőt a repülések műszaki biztonságáért felelós szakvezetés minóségének, hatékonyságának ryengülése miatt káíos volt 1991ben az új irányítási rendszer bevezetése, s eáltal ery új vezetési lépcsó
beiktatásával korábbi önálló fe§/verzet-technikai és hadtápszolgálatok
köós vezetés alá rendelése. Mindkét terület jól körülhatárolt biztosítá§i
twékenységet végzett korábban és eredményesen, s semmi nem indokolja ezek összevont irányítá§át. A rnunkacsoport ezzel kapcsolatban javasolja az 191. előtti önál|ó feryverzet-technikai szolgálatok és hadtápszolgálatok üsszaállítását a repülőalaku|atoknál.
31./

MindezekMl logikusan következik, ho5r bekében a dandár-, ez-

red-, repülőtér-hadtáp helyett e§/ sajátos laktanya (objektum) tagozati
szint jelentkezik. A tevéken}§ég uryanis a szolgáltató objektumokban
koncentrálódilg nevezetesen a műhelyben, segélyhelyen, boltban, rak-

tár(-ak)-ban, konyhán, fürdőben, illetve be,szerzésben, javítrásba adásban. Ez is indokolja a tevékenységpolgári jellegét.

Íg az ún. helyőnég- vary

laktanya-kismlgáló rendszer lényegében

ralíárakból, (melynek egyrésze ve5les, másrésze ágazati) konyhábol,
mely lehet az élelmeóraktárral köós szervezetben, boltMl, fürdőból,
egésxégügyi blokkMl, haditechnikai természetű műhelyMl, valamint
alacsony technológiájú (asztalos, ács, üllaryszerelő, szabó, lakatos, vízfűtés stb.) núhelyekból áll.
F;zt a s?r;rrczr.let (laktanya ellátó-szolgáltató közpo nl, igazgatóság,
üzem stb.) alapvetően hadrenden kívüli formában élszerű működtetni.
Profilját illetóen hordozhatja a "költségvetési üzem" jellemzóit, lehet ab-
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szolút privatizált az objektumok Érletével,non profit jellegű, önfenntartó stb. É,lénáttnat igazgató va5t katonaállomány kategóriájú fónök.
Jogviszonya lehet szeródéses az alakulattal vagy a honvédséggel (kerülettel, beszerási-euátrá§i hivatallal). Katonai felüryeletét a parancsnok
(helyettese), szakmai partnereit az anyagi-technikai é§ egészségüpi fónök képezik.

A katonai kerületi hadtápíend§zerre befolyásoló hatással van,
hory a várható katonai tevékenységlokális jellegú. A békeellátás, a védeiúég,a kapacitásdecentraliáció azt igényü, hog az egyes logisztikai
ágazatcsoportok bázisai a köízeten belül se legenek centrálisak, központosítottak, hanem decentralizáltak, közelító€k Ez a kerületek terüietén objektumok bizonyos hálózatát jelenti. Ezt gazdaságossági szempontok is indokolják, és ez az elv riiüűti a mindig sérülékeny á bizony32./

ialan szállítás-vontatás-kiüítési folyamatot. lgy a kerület logisztikai bázisa az egészketiletben arányosan diszlokál, tcibb rnűhely, raktár, kórház
létezhet (perspektívában), ami a ve5res vary komplex bázisszemléIetet
feltételeziolyan szolgáltatások tekintetében, amelyeknél a technológia
ezt lehetóvé ieszi. A honvédségmai tulajdonban levó infrastruktúrája ezt
jelenleg ingatlan oldalról biztosítja.

A katonai kerületek alapvetően polgári végrehajtó állománnyal

amely "M" esetén is alapvet6en ilyen marad - végeznék a körzet teriiLletén
lévő cisszes katonai szervezet ellátását a hagyományos és szárazföldi

anyagokkal.

A köneten belüli bázis iliszlokációja az a6bbi szempontok szerint ter,
vezhető:

-

a meglévó infrastuktúra;
a

fonások közelisége;

a felhasználólq tehát alakulatok diszlokációja békében;
a

valószínú felhasználási pontok hábonúban;

és a háborúban belépő mozgósított bázi§ok helye.

A katonai körzetek jaűtóbrázisainál kétféle§zempont érvényesülhet.
Az egrik külön gépészeti, kiilön híradástechnikai és külön egéb, pl. fegy-
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verzoti javítóbáEis (-ok), a másik több vegles bázis. Itt a rendezóelveket
kétségkívüla rendelkezésre álIó hálózat sza§a meg.
Hasonlóképpen vetődik fel a helyzet a raktáraknál. Ezek lehetnek
kis erységek, csak eryütt tárolható anyagokból, vary komplex brázisok,
hiszen nary raktáraknál az épületek, helyiségek elkülönítettsége kevesebb technológiai rend§zabályt ír elő.

A katonai körzetekben technikai osztály, hadtáposztály és egeszségüryi osztály vagl alosztály képzelhető el. A katonai körzetek logisztikai rendszere - mint ezt már említettük - mozgósítás esetén elsősorban
szállító-vontató szervezetekkel, valamint polgári forrásbázisokkal egészülne ki.
VII.IRÁNYÍTÁS
33./ Felfogásunk szerint az ún. felsótagozat csak irányítási, admi-

nisztratív szempontból létezik, és ennek megfelelóen vezérkari szintű,

veárkari természetű, mégis két szewezeti körbe tagozódik.

A vezérkar belső szerveként a logisztikai törzs (osztály, csoportfőnökség állományában; általános közgazdász,szakrnérnökök
és szaktisztek ) operatív tervezó, adatszolgáltató feladatokat végez.
Az egles ágazatcsoportok, szolgáltatrásformák felsó szintű szakmai
felüryeletét szemlélői, ellenóri rendszerrcl, ezen belül fómérnökkel,
szakmérnökökkel, szaktisztekkel kis apparátusban képzeljük el, amíg a
Ma5lar Honvédség Parancsnoksága fennáll, annak keretében, más eset-

ben esetleg haderőnemi felállásban.

A repüIő műszaki_anyagi vezető szerv telje§ magyar honvédségi ha_
táskörrel elhelyezhető kifejezetten vezérkari szervként, vagl a honvédség felső vczetésébe (parancsnokág, vezerkar) integrált haderónemi parancsnokág szerveként.
34./ A másik szervezeti kőr az adminisztratív Ugyanis éppen a decentralizált végrehajtás miatt jelentős kompetenciájú, centrális hivatalra
van szükség a felsótagozatban, melynek alapfunkciója a be§zerzé§ á elosztás (nem a tervezé§). Ez a hivatal valószínű e§,§éges, részben integ-
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íált, de sajátos szakmai hozzáértést is kifejeá szervezetként is funkcionálhat. A beszerzési-ellátási hivatal a felsó vezető sz€rv (parancsnokság,
vezérkar), közvetlen alárendelt szervezete tevékeny§égét§zámítógépes
modellek és közvetlen ellátástervezés alapjánvégzi, funkciója a katonai
jellegű termékek beszerásének szervezése, és a nem katonai termékek
beszerzési, ellátási, valamint forrás elosztása. A beszerzési, ellátrási hivatal tevékenpége körébe tartozik az ipari naryjaűtás lekötése, a hazai á
külföldi terméliorientált ipari nagrjavítási kapacitrásokkal való szerzódeskötés, á ezért szoíos kapcsolatban műkódik az Ipari és Kereskedelmi
Minisztériummal és más nemzetgazdasági szervezetekkel.
35./ Ebben a felfogásban a ma§/aí honvédelem logisztikai rendszerének poütikai irányítási szintje a Honvédelmi Minisztérium, §tratégiai színíje a vezÉrkar (intézményeknélkü), taktikai szintje pedig a két
tagozat, mint végrehajtó szféra, a közép (kerületi) és végrehajtó pontokon.

A politikai kormányzati kötelezettségek a feltételek biztosítá§ára, a
logisztikai biztosítás arculatának, tartalmának meghatározására és folyamati szervezeti rendjére, a forrásbiztosítás regulációjára, a költségveté§
előterjesztesére irányulnak. Kormányzati feladat a stratégiai és állami
taítalékok di§zpozíciója.
Ennek megfeleló kormányzati szinten védelemgazdasági, beruházási, gazdaságmozgósítási és fejlesztést menedzselő szerkezetekre lehet
szükség. Ezek fu nkcionális szervek.

Vezérkari szinten

koordináció, a követelmény-fogalmazás és
A közlekedésszervezés, hadszíntérfejlesztő és haditechnikai követelménymegfogalmazás vezérkari szervezeteket igényel. A VK alárendeltségében lévő beszerzesi-ellátási hivatal
tükrözi a logisztikai szolgáltatások teljes szakma-§truktúráját.
36./

a

a szükséges számvetá jelentkezik.

37.i A logisztikai rendszer tevékenységétés lehetóségeit befolyásoló
politikai döntés a parlamentjogköre és a költségvetésbenvagy azzalpáthuzamosan, törvénlleg jóváhagyott ho§szabb távú programokban fogalmaódik meg. Mindehhez a javaslatokat és a döntéselőkészítés adatszolgáltatását a vezérkar végzi, a Honvédelmi Minisztérium formálja meg és
terjeszti elő, és a parlament haryja jóvá, A költségvetés teljes részletessége szükséges. Külön megjelölve azokat a köröket, ahol a forrás-átcso-
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porto§ítá§ra HM vary vezérkari döntés esetleg lehetséges. Ezek tartalékba szervezhetók A beszerzés ütemezé§e, a rend§zerbeállítás metodikája veérkari feladat, és az ehhez szükéges fonás-átcsoporto§ítá§ vary
annak kezdeményezése veárkar főnöki jogkőr. A szakmai irányítás koordinálása vezérkati osztály feladata, a §zalma részletkérdéseiben a
szemlélók és §zatíisztek rendelkeznek felelősséggel. A be,szerzési-ellátási hivatal nem bír rendelkezési jogosí§ányokkal.

A Kutatási Jelentés azokat a vitacsomópontokat tartalmatz^, aítelyek a tanulmány feldolgozása, szakértói áttár5ralása és kollektív lektorálása során jelentkeztek. A Kutatási Jelentés tenlezetét külön részlete-

sen,szövegszerúenütattukmeg. Jelentésünkkonvertálható, átértelmezhetó, kompromisszumba terelhet6 és alternatívát képezó konkrét szervezési megoldásokat is tartalmaz A munkacsoportnak az az általános
véleménye, hogl sikerült a tanulmányban új szempontokat felvetni, és a
javaslatokban új megközelítéseket §zerepeltetni.
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